
Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Information till Caféteriapersonal vid 
seniormatcher på Boovallen

Boo FF Dam har ett låst omklädningsrum #2 som de disponerar. Boo FF Herr har omklädningsrum 

#1 när de har match på Boovallen samt måndag-torsdag. 

Vid match är även omkl.rum #3 reserverat för BFF:s Div 3 motståndare och omkl.rum #4 till BFF:s 

Div 1 motståndare. 

Vi är tacksamma för er hjälp med följande på matchdagar:

Boo FF Dam
▪ Låsa omkl. #4 ca 2 timmar före matchstart och kolla av att de ser OK ut (till motståndare). 

▪ Lagledaren i Boo FF kommer att hämta ut nyckeln, samt nyckel till domarrum och ansvarar för 

att de kommer tillbaka. Om det är domare av olika kön så kan också omkl. rum #5 behöva 

lånas ut. Detta kan också vara nödvändigt om flera SR-matcher följer efter varandra. 

Följande fika etc behövs, att placera ut: 

▪ Domarrummet – 3 st mineralvatten, en termos kaffe, mjölk, muggar och bullar

▪ Omkl rum #4 – ca 18 festis (inget bestämt i serien men vi bjuder på det)

▪ Ledarna i motståndarlaget får en fika-kupong* att ”betala med” i cafeterian. Dessa hämtas ut av 

lagledaren.

 Boo FF själva har diverse frukt etc som finns i eget kylskåp i spelarrummet.

Boo FF Herr
▪ Låsa omkl. rum #3 ca 2 timmar före matchstart och kolla av att det ser OK ut. 

▪ Lagledaren i Boo FF kommer att hämta ut båda nycklar, samt nyckel till domarrum och 

ansvarar för att de kommer tillbaka. Om det är domare av olika kön så kan också omkl. rum #5 

behöva lånas ut. Detta kan också vara nödvändigt om flera SR-matcher följer efter varandra. 

Följande fika etc behövs, att placera ut: 

▪ Domarrummet – 3 st mineralvatten, en termos kaffe, mjölk, muggar och bullar

▪ Ledarna i motståndarlaget får fika-kuponger* att ”betala med” i cafeterian. Hämtas ut av 

lagledare.

  Boo FF själva har diverse frukt etc som finns i eget kylskåp i spelarrummet.

Bollkallor/lisor
▪ Lagen har yngre spelare som bollkallar/lisor till matcherna. I paus bjuder vi på en korv och en 

festis i cafeterian till varje kalle/lisa. Viktigt att detta är gjort i ordning innan halvlekens slut då de 

inte har så mycket tid på sig. Stäm av med lagledaren hur många de är. 

Stort tack på förhand för er hjälp!

*fikakuponger finns under insatsen i kassaskrinet. 


